A sporthorgászat főbb költségeinek, díjelemeinek áttekintése
Hatályos: 2022.01.01-től**Készült a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.), valamint a halgazdálkodás és a
halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet (Vhr.) alapján

Befizetési
jogcím
1. Állami horgászvizsga*,**
és vizsgabizonyítvány

Elsődleges
befizető
-

az állami
horgászvizsga
2019-től
díjmentes,
2021-től
elektronikus
támogatású

-

a nyilvántartásba vétel

* 2019-től a Hhvtv. alapján
az állami horgászvizsgáztatást a
horgászszövetség és az általa bevont
horgászszervezetek közfeladatként végzik
** a 90 napos érvényességű turista állami
horgászjegyhez online ismeretigazolás
szükséges

2. Horgász regisztráció
(kötelező nyilvántartásba vétel)

3. Magyar Horgászkártya
(MHK)*,**
* 2019-től a horgászigazolványt a Hhvtv.
alapján az MHK váltotta fel
** az egyesületi tagságra kötelezett, vagy
döntésük alapján egyesületi tagságot
létesített horgászok esetében az MHK
kiváltása kötelező, így egyben az állami
horgászjegy kiadásának is a feltétele

3a. Horgászokmány-tok
megvásárlása nem kötelező!

4. Egységes állami
horgászokmány (EAH)*,**
* bevezetve: 2016-tól
** 2019-től a naptári évre
megszemélyesítve kerül kiadásra

4.1. - állami horgászjegy
4.2. - fogási napló
5. Egységes szövetségi
hozzájárulás (ESZH)*,**
* bevezetve 2017-től a tagsági lap bélyeg,
majd tagsági igazolás bélyeg helyett
** 2019-től fizikailag megszüntetve
(EAH-ba integrálva)

5.1. - MOHOSZ
központi bevételi hányad
5.2. - tagszövetségi
normatív bevételi hányad

5.3. - tagszövetségi
pályázati alapú bevételi
hányad
6. Egyesületi tagdíj
(tagdíjminimum)

Összeg
(Ft)

a kártya kiváltásra
kötelezett,
illetve döntése alapján a
kártyát kiváltó

horgász

az értékcikket
megvásárló
horgász
a tárgyévben
(nem turista állami
horgászjeggyel)

horgászni kívánó,
életkori korlát alapján
egyesületi tagsággal
rendelkező

horgász
a tárgyévre érvényes
egységes állami
horgászokmányt kiváltó,

MOHOSZ
„családba” tartozó
egyesületi tag
horgász*,**,***
* gyermekeknek
(egyesületi tagság hiányában)
fizetési kötelezettsége nincs
** ha egy külföldi horgász
egyesületi tagságot kíván
létesíteni, akkor az ESZH
fizetésére az általános elvek
szerint kötelezett
*** kettős, vagy többes
egyesületi tagság esetében az
ESZH-t csak egyszer, az
egységes állami
horgászokmányt kiadó
egyesületnél kell megfizetni

egyesületi tag
horgász

* a területi jegyek és a kiegészítő jegyek
típusai a MOHOSZ területi jegymátrix
rendszer alapján 2019-től fokozatosan
egységesítésre, 2021-től offline, illetve
online értékesítési rendszerbe kerülnek
** 2019-től a turista állami horgászjegyhez
kiadott jegyek árai legfeljebb 50%-kal, a
horgászegyesületi tagsággal nem
rendelkező, illetve nem a MOHOSZ
szervezeti rendszerébe tartozó
horgászegyesületi tagok részére kiadott
területi jegyek árai legalább 50%-kal
térhetnek el az egyéb területi jegyek áraitól
,

8. Kiegészítő jegy* **

* területi jegyet kiadó horgászszervezet
által biztosított kiegészítő horgászati
lehetőség vagy szolgáltatás, mint
többletszolgáltatás díja
** MOHOSZ területi jegymátrix rendszer
alapján

9. Horgászszervezeti
szolgáltatási, vállalkozási
tevékenység bevétele
Verzió 1.0 - Állapot: 2021.11.05.

aktív
(a horgászatot gyakorolni
kívánó),
az engedély általános
(horgászvizsga,
egyesületi tagság
igazolása,
érvényes EAH, ESZH
befizetés)
és speciális kiadási
feltételeinek megfelelő

horgász
a kiadás alapjául
szolgáló

Befizetés
felhasználása

-

-

díjmentes
5 évre MOHOSZ
egységesen: és a 100%-os
2200 Ft* tulajdonában lévő

* a díj tartalmazza
a horgász balesetbiztosítást,
az ÁFA-t és a kártya ajánlott
postai küldeményként
(belföldi postacímre történő)
kiküldésének költségét is

MOHOSZ által
maximált ára:
650 Ft
általános: 3300 Ft
szankciós*: 6300 Ft
díjmentes**: 300 Ft
* a Vhr. 35. § szerint
** díjmentesség: Hhvtv. 41. §

díjelem: 3000 Ft
díjelem: 300 Ft

Horgászjegy Kft.*

* az MHK díjából a
regisztrációs pontot hibátlan
offline regisztráció esetén
300 Ft jutalék illeti meg

átadási ár: MOHOSZ
árrés: értékesítő
horgászszervezet
90%: MOHOSZ
(egyesületeken, majd
tagszövetségeken
keresztül)

10%: értékesítők
jutaléka*
* az állami horgászjegy árából
(általános 300 Ft, szankciós 600 Ft)

általános: 3000 Ft --mentesített*: 0 Ft

általános: 1000 Ft 100%: MOHOSZ
(egyesületen, majd
tagszövetségen keresztül)

általános: 1350 Ft* 100%: MOHOSZ
* választmányi határozatban tagszövetsége*
előírt tagszövetségi
minimumfeltételek
teljesítése esetén

általános: 650 Ft**

(egyesületen keresztül)
* horgászegyesület szervezeti
tagsága szerinti
illetékességgel

** pályázati alapot (ESZHA)
képez, mely a
minimumfeltételeket
teljesítő tagszövetségek
számára érhető el

egyesületenként 100%:
változó mértékű, horgászegyesület
minimum*: 2000 Ft

vízterületenként
és az engedélyezett
időszaki,
horgászati,
halelviteli
jogosultságok,
kapcsoltan nyújtott
szolgáltatások szerint

változó mértékű

HORINFO
regisztrációs,
nyilvántartási és MHK

modul,
ügyfélszolgálat
üzemeltetése
- horgászkártya
előállítása

előállítás,
értékesítés
költségfedezete
MOHOSZ
közfeladatok
ellátása, horgászszervezetek
támogatása
- HORINFO működtetése
- EAH előállítása

tagszövetségi és
országos
szövetségi
alapfeladatok
ellátása

* mentesítés a Hhvtv. 41. §
feltételeivel megegyezően, így
a 70 éven felüli horgászok
továbbra is mentesítettek

* 2017-től kötelező

7. Területi jegy*,**

Bevétel
címzettje

országos érdekvédelmi,
koordinációs és
szolgáltatási
tevékenység
területi érdekvédelmi,
koordinációs és
szolgáltatási
tevékenység,
egyesületi munka
támogatása
a minimumfeltételeken túl
ellátott, a horgászok
minőségi kiszolgálását
támogató feladatok, illetve
a számukra nyújtott
kiegészítő szolgáltatások

egyesület,
mint civil szervezet
jogszabály és
Alapszabály szerinti

törvényes
működése
nettó ár 100%-a:
haltelepítés,
halgazdálkodási
halőrzés,
hasznosító
környezeti és
horgászszervezet*,** infrastrukturális
fenntartás,
* az országos jegyrendszer
árai MOHOSZ választmányi
ügyviteli és
határozat alapján kerülnek
horgászturisztikai
meghatározásra
fejlesztés,
** 2020-tól OHSZK szövetségi
szabályzatban meghatározott
jutalékkal (árréssel)
csökkentett összeg

területi jeggyel
rendelkező
horgász

a lehetőség vagy nettó ár 100%-a:
szolgáltatás halgazdálkodási
helyileg kialakult, hasznosító
változó mértékű horgászszervezet*
ellenértéke * jutalékkal (árréssel)

a szolgáltatást
igénybe vevő

a szolgáltatás, áru realizált eredmény:
kialakított piaci ára horgászszervezet

haszonbérleti-,
alhaszonbérleti díj,
vízterület
hasznosításával
kapcsolatos hatósági
díjak, illetékek

csökkentett összeg

(a terméket megvásárló)

személy

horgászszervezet
működésének,
fejlesztési feladatainak

támogatása
horgászat költségei befizetési mátrix 2022 211105

